PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
KLASA:
URBROJ:
Rijeka,

026-02/12-04/11
2170/01-09-10-12-2
26.10..2012.
ZAPISNIK
S 31. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ

31. sjednica VMO Školjić održana je 26.10.2012. s početkom u 17 sati u prostorijama MO
Školjić, Žrtava fašizma 2
Sjednici su bili nazočni:
• Juro Perković, predsjednik VMO
• Elvira Dizdarević, zamjenica predsjednika VMO
• Ljubomir Kočka, član VMO
• Predrag Miletić, član VMO
• Koraljko Pasarić, pododbor za kulturu
• Robert Baus – tajnik MO
Predsjednik VMO predložio je slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Izvješće o provedenim Danima MO Školjić 2012.
Izmjene i dopune financijskog plana MO Školjić za 2012. godinu
Program rada za 2013. godinu
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.
AD 1
Tajnik MO izvjestio je VMO o provedenim Danima MO Školjić za 2012. koji su održani, shodno
zaključcima s prethodne sjednice, u vremenu od 01. do 05. listopada i to:
01. listopada 2012. – akcija čišćenja tavana i podruma od glomaznog otpada
03. listopada 2012. – akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi
04. listopada 2012. – okrugli stol (skup) na temu javnog reda i mira na području MO
05. listopada 2012. – akcija "Agora", nastup "Morčića" i "Malih Riječana", predavanje na temu
ureñenja fasada iz sredstava spomeničke rente te zaključno susret s volonterima i suradnicima
Kako je istaknuo sve su akcije provedene sukladno radnom planu.
Akcija čišćenja stanova i tavana, te mjerenja tlaka i šećera u krvi kao već tradicionalne solidno su
prihvaćene od grañana (od 5 postavljenih baja 4 su bile pune a jedna djelomično, a na mjerenje
tlaka i šećera odazvalo se zadovoljavajućih 20-tak grañana).
Na skup na temu javnog reda i mira odazvali su se grañani iz ulice Aldo Collonello koji imaju
primjedbe na cjelonoćni rad pekare "Kod braće" (poduzeće Mox), dok je ravnateljica škole
opravdala svoj izostanak radi drugih obveza, a grañanin Ratko Jotanović pozvan kao predstavnik
nezadovoljnih stanara radom noćnog kluba Indigo nije se odazvao. Skup je zato imao nešto
ograničeniji doseg, ali je poslužio kao dobra prilika za upoznavanje grañana s mogućnostima i
djelokrugom rada MO po ovom pitanju, ali i isto tako s mogućnostima policije.
Vrlo je uspješan bio nastup "Morčića" i "Malih Riječana" s oko 70-tak posjetitelja od kojih su neki
iskoristili priliku da u neposrednom razgovoru s predsjednikom i tajnikom MO iznesu odreñene
probleme na području MO. Većina primjedbi odnosila se na loše stanje parka u kojem se program
odvijao, na onečišćenje Vodovodne ulice psećim izmetom te sigurnost djece na pješačkom
prijelazu park – O.Š. "Nikola Tesla".
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Predavanje o mogućnostima sanacije fasada zgrada iz sredstava spomeničke rente koje je vodio
g. Dorian Dekanić (ovlaštena osoba zgrade Ivana Grohovca 5) okupilo je 20-tak ovlaštenih osoba
koje su imale prigodu dobiti vrijedne i prije svega iskustvene informacije po ovom pitanju.
VMO je izvješće prihvatilo i posebno se zahvalilo g. Dekaniću koji se kao volonterneposredno
uključio u organiziranje i provoñenje dijela Dana MO
AD 2
Kako su naglasili tajnik i predsjednik VMO, obzirom na nedostajuće donacije i njima povezanih
poticajnih sredstava planiranih za Dane MO utrošak sredstava nije bilo moguće realizirati u skladu
s financijskim planom te je VMO usvojilo Izmjene i dopune financijskog plana za 2012. godinu kojim
se uravnotežuju planirana i utrošena sredstva, u visini i po mjestima troška.
Financijski plan sastavni je dio zapisnika.
AD 3
Predsjednik i tajnik MO prezentirali su VMO prvi prijedlog Programa rada MO za 2013. godinu.
Nakon rasprave VMO je prihvatilo nacrt Programa u obliku i tekstu koji je u prilogu zapisnika i
njegov je sastavni dio i zadužilo tajnika MO da ga dostavi nadležnim odjelima gradske uprave na
odobrenje.
AD 4
Pod točkom "razno" tajnik i predsjednik VMO izvijestili su VMO o opetovanim zahtjevima caffe bara
Jazz Tunel za produženjem radnog vremena tijekom vikenda do 04.00 sata.
Nakon provedene rasprave VMO je donijelo slijedeće zaključke:
1. VMO smatra da se odobrenje za produžetak radnog vremena caffe bara "Tunel", ali i ostalih
ugostiteljskih objekata, može dati isključivo ukoliko je zahtjev u skladu s važećom gradskom
odlukom koja regulira to pitanje.
2. U slučaju caffe bara „Tunel“ zahtjevi za produženje radnog vremena u pravilu nisu se
odnosili na obljetnice, proslave i slične datume, što bi bilo u skladu s navedenom odlukom,
već je riječ o traženju produžetka radnog vremena za redovne programe u navedenom
caffe baru.
3. VMO na ovakve i slične zahtjeve ne može dati pozitivno mišljenje
4. U slučaju obilježavanja pojedinih obljetnica i proslava, kao i datuma i dogañaja važnih za
Grad Rijeku (npr. Dan Sv.Vida, Riječki Karneval,i sl.) VMO će kao i do sada rado izići u
susret ugostiteljima koji žele raditi duže od propisanog vremena, pa tako i caffe baru
„Tunel“.
Kako pod ovom točkom nije više bilo prijavljenih tema za raspravu predsjednik je u 19.30 zaključio
sjednicu
Prilog: Izmjene financijskog plana MO Školjić za 2012. godinu
Nacrt Programa rada MO Školjić za 2012. godinu

Zapisničar:
Robert Baus

Predsjednik:
Juro Perković
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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ
Vijeće mjesnog odbora

KLASA: 026-05/12-01/3
URBROJ: 2170/01-09-10-12-6
Rijeka, 26.listopada 2012.
GRAD RIJEKA
Direkcija za mjesnu samoupravu

IX. OBRAZAC ZA PRIJAVU PROGRAMA
MJESNOG ODBORA
ODJELU ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

VMO ŠKOLJIĆ
PREDLAGATELJ PROGRAMA

NOSITELJ PROGRAMA

PREDSJEDNIK VMO

2. PROGRAM – Dani Mjesnog odbora Školjić
VRIJEME ODRŽAVANJA/PERIOD

Svibanj-lipanj 2013.

Opis programa
Dani Mjesnog odbora program je gdje se krajem svibnja i početkom lipnja organiziraju
raznovrsne aktivnosti usmjerene prvenstveno grañanima mjesnog odbora, upoznavanju istih s
radom MO. promidžbi MO-a, te promociji volonterskog rada u lokalnoj zajednici. Dan MO 2013.
proveo bi se deseti put za redom.
Aktivnosti koje bi se provodile u okviru Dana MO 2013.
mjerenje tlaka i šećera u krvi
akcija čišćenja tavana, podruma i područja MO od glomaznog otpada
koncert zborova "Morčići" i „Mali Riječani“ u parku izmeñu Žrtava fašizma 6 i 8
akcija "Agora" – susret VMO s grañanima u parku gdje bi vijećnici odgovarali na pitanja
grañana i putem kutije želja zaprimali primjedbe i prijedloge za unaprjeñenje svakodnevnog
života u MO-u
suorganizacija malonogometnog turnira "3. Kup Delte" (zajedno s MO Luka i MO
Centar-Sušak) uz nastup momčadi s područja MO
organizacija izložbe fotografija pod nazivom „Starogradske vedute“ (nastale u okviru
istoimenog programa) uz prigodni kraći glazbeni recital
- popularno-znanstveno predavanje na temu industrijske baštine Školjića
druženje s istaknutim volonterima u MO-u, podjela zahvalnica i plaketa „Prijatelj kvarta“
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1. Cilj programske aktivnosti
Upoznavanje grañana s radom MO. promidžba MO-a, zadovoljavanje sportskih, kulturnih i
društvenih potreba grañana, prezentacija povijesnih, estetskih i urbanističkih osobitosti
područja MO, te promocija volonterskog rada u lokalnoj zajednici

2. Broj korisnika
• osoba korisnika (učesnika) programa:
Mjerenje tlaka i šećera – 3 predstavnice "Crvenog križa", 15 grañana
Koncert zbora "Morčići",– 15 djece zbora, 1 voditelj, 30-tak grañana
"Agora" – 5 članova VMO, 3 člana pododbora, tajnik MO, 30-tak grañana
Turnir 3..Kup Delte" – 8 igrača, 20-tak gledatelja
Izložba „Starogradske vedute“ i glazbeni recital: - 15 autora fotografija, 2
glazbenika, 30-tak prisutnih na otvorenju
Industrijska baština Školjića – 1 predavač, 30-tak korisnika
UKUPNO: oko 45 osoba koje izvode program, oko 150 osoba neposrednih
korisnika
• osoba koje su pratile program kao gosti: oko 100 gostiju – prvenstveno
naknadnih posjetitelja izložbe
Ukupno: oko 250 korisnika
3. Broj sudionika u pripremi programa: 11
5 članova VMO
Tajnik MO
3 člana Pododbora za kulturu i sport
Predsjednik Foto kluba „Kolor“
Predsjednik Kulturno umjetničke udruge „Artel“
4. Sudjelovanje :
•

•

•

volontera - očekuje se sudjelovanje 10-tak volontera koji bi bili angažirani
na obavještavanju grañana, pripremi izložbe i ureñenju prostora za izložbu i
ostalim poslovima tehničke i logističke podrške prema iskazanoj potrebi
ustanova, organizacija – Foto klub „Kolor“ – osiguranje prostora za izložbu
- Gradska organizacija Crvenog križa – mjerenje tlaka i šećera u
krvi
poslovnog sektora – „ Nema problema“ d.o.o. – produkcija i voñenje
zborova, razglas

5. Ostvarene donacije (nenovčane - koje nisu ušle u Proračun) i sponzorstva
u realizaciji programskih aktivnosti
-

Besplatno korištenje prostora Foto kluba „Kolor“ u trajanju od
sedam dana za izložbu
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RADNI PLAN PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

AKTIVNOST

OSOBA ODGOVORNA ZA
PROVOðENJE AKTIVNOSTI

VRIJEME U KOJEM
ĆE BITI PROVEDNE
AKTIVNOSTI

radni sastanak sudionika u
pripremi programa

Juro Perković, predsjednik
VMO

travanj 2013.

pribava
dozvole
za
javno
okupljanje
i
zauzeće
javne
površine (park)
izrada medija plana i poziva za
grañane

Tajnik MO

travanj 2013.

Elvira Dizdarević, zamjenica
predsjednika VMO

travanj 2013.

slanje
obavijesti
novinarima,
informacije na web-u, informiranje
o održanim dogañajima na web-u

tajnik MO

obavještavanje grañana na terenu
(plakati)

Ljubomir Kočka, član VMO

akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi

Predrag Miletić, član VMO

travanj 2013. – lipanj
2013.kontinuirano
tijekom provoñenja
aktivnosti
svibanj 2013. –
kontinuirano tijekom
provoñenja aktivnosti
svibanj 2013.

utvrñivanje lokacija za postavu
baja za glomazni otpad i radni
dogovor
s
predstavnicima
"Čistoće"

tajnik MO

svibanj 2013.

dobava razglasa, prijem djece iz
"Morčića",
koncert
zborova,
"Agora"
priprema prostora za izložbu,
otvorenje izložbe, podjela poklon
bonova nagrañenim fotografima,
glazbeni recital
Predavanje na temu „Industrijska
baština Školjića“

Koraljko Pasarić – za koncert
tajnik MO – prijem djece
Juro Perković – "Agora"

svibanj 2013.

Deizi Štimac, članica VMO –
izloba
Goran Troha – KUU „Artel“
glazbeni recital
Predrag Miletić, član VMO

svibanj 2013.

radni sastanak s članovima
malonogometne momčadi Školjića
– utvrñivanje članova momčadi i
meñusobnih prava i obveza

Juro Perković, predsjednik
VMO

svibanj 2013.

praćenje momčadi na turniru
"3.kup Delte"

Juro Perković, predsjednik
VMO

lipanj 2013.

završna svečanost – susret s
volonterima i provoditeljima Dana
MO

Juro Perković, predsjednik
VMO

lipanj 2013.
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Svibanj 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ
Vijeće mjesnog odbora

KLASA: 026-05/12-01/3
URBROJ: 2170/01-09-10-12-2
Rijeka, 26.listopada 2012.
GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Direkcija za mjesnu samoupravu

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROGRAMA MJESNIH ODBORA
PODRUČJE SPORTSKO - REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI GRAðANA
MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

PREDLAGATELJ PROGRAMA

MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ

NOSITELJ PROGRAMA

VIJEĆE MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ

VRIJEME ODRŽAVANJA / PERIOD

lipanj 2013

OPIS PROGRAMA

Mjesni odbor Školjić zajedno sa Mjesnim odborom Centar – Sušak i Luka, te uz potporu
Direkcije za mjesnu samoupravu planira u lipnju 2013. godine organizirati
malonogometni turnir „3. KUP Delte“. Turnir se organizira povodom obilježavanja dana
zaštitnika grada Rijeke, Svetog Vida. To je 15. lipanj, koji je ujedno i dan Grada.
Igra se na otvorenom igralištu na Delti. Na malonogometnom turniru sudjeluju ekipe
mjesnih odbora, ekipa Grada, a ovisno o broju prijavljenih ekipa, vremenu odvijanja
turnira i sredstvima, pravo sudjelovanja imaju i ostale malonogometne ekipe. Za svaku
godinu izrañuju se propozicije natjecanja s pravilnikom koji reguliraju sve detalje
natjecanja. Turnir se igra u dva kruga: prvi krug se igra po liga sustavu u grupama po
jednokružnom bod sustavu, a drugi nokaut sustavom do završnice. Ovisno o broju
prijavljenih ekipa malonogometni turnir traje dva do tri dana. Nagrañuju se tri
prvoplasirane ekipe, najbolji strijelac, najbolji golman, nagrada pripada i naj "fer play"
ekipi, te sucima volonterima.
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1. Cilj programske aktivnosti
•
•
•
•
•

integracija grañana mjesnog odbora
promicanje aktivnosti mjesnog odbora unutar Grada
animacija grañana za uključivanje u rad u mjesnom odboru na volonterskoj bazi
primanje primjedbi, pohvala i novih prijedloga za rad Vijeća
upoznavanje grañana s aktivnostima mjesnog odbora

6. Broj korisnika
•

•

osoba korisnika (sudionika) programa: 139
 15 ekipa sa po 7 igrača = 120 igrača
 15 voditelja ekipa
 4 suca
osoba koje su pratile program kao gosti:
 100 posjetioca

Ukupno: 239
7. Broj sudionika u pripremi programa: 4
 Predsjednik VMO Školjić – koordinira pripremama igrača s područja
MO
 Voditelj NK „Stari grad“ - briga o pripremi i sudjelovanju članova
MNK s područja MO
 Voditelj MNK Slobodna Država Rijeka – briga o pripremi i
sudjelovanju članova MNK s područja MO
 Tajnik – administrativna potpora, koordinacija s MO Luka i CentarSušak, plakati, mediji, prikupljanje prijava, fotografiranje,
izvještavanje
8. Sudjelovanje :
•
•

•

volontera - 2
voditelji NK „Stari grad“ i MNK Slobodna Država Rijeka
ustanova, organizacija
 NK „Stari grad“ i MNK Slobodna Država Rijeka
poslovnog sektora
 Obrt „Smrekar“ – nabava i priprema odojka

9. Ostvarene donacije (nenovčane - koje nisu ušle u Proračun) i sponzorstva
u realizaciji programskih aktivnosti
• Ne očekuju se

8/2

RADNI PLAN PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

AKTIVNOST

OSOBA ODGOVORNA ZA
PROVOðENJE AKTIVNOSTI

VRIJEME U KOJEM
ĆE BITI PROVEDNE
AKTIVNOSTI

Sastanak suorganizatora radi
formiranja organizacijskog tima i
osobe koja mu je na čelu,

Predstavnici MO Školjić, Luka,
Centar – Sušak, Direkcije za
mjesnu samoupravu

ožujak 2013.

Izrada pravilnika i propozicija za
turnir 2013

zaduženi član tima

ožujak 2013.

Odluka o nagradama i priznanjima
za ekipe, suce i pojedinačne
uspješnike

organizacijski tim

ožujak 2013.

Nabava majica za igrače
područja MO, nabavka lopte

Tajnik MO

svibanj 2013.

Trening utakmice izmeñu NK „Stari
grad“ i MNK „Slobodna Država
Rijeka“ i odabir igrača

Predsjednik VMO
Voditelji klubova

svibanj 2013.

Nabavka nagrade za prvoplasiranu
ekipu (odojak i bačvica piva)

Tajnik MO

fotografirati dogañaj i objaviti
članak na web stranici MO

tajnik VMO

na dan dogañaja

Završni izvještaj

Tajnik VMO

do 15 dana nakon
dogañaja

s
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Na dan dogañaja.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ
Vijeće mjesnog odbora

KLASA: 026-05/12-01/3
URBROJ: 2170/01-09-10-12-5
Rijeka, 26.listopada 2012.
GRAD RIJEKA
Direkcija za mjesnu samoupravu
IX. OBRAZAC ZA PRIJAVU PROGRAMA
MJESNOG ODBORA
ODJELU ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Vijeće Mjesnog odbora Školjić

PREDLAGATELJ PROGRAMA
NOSITELJ PROGRAMA

Predsjednik Vijeća

3. PROGRAM – Glasilo „Pod Voltun“
VRIJEME ODRŽAVANJA/PERIOD

Ožujak – studeni 2013.

Opis programa
Vijeće mjesnog Odbora Školjić kroz svoje programske aktivnosti rješava niz problema i
potreba grañana koji su značajni za život grañana na svom području i to u suradnji s
odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima, komunalnim poduzećima, policijom i
dr. Takoñer, vijeće zadovoljava i odreñene interese i potrebe grañana kroz kulturno
zabavne programe (Dani mjesnog odbora, Djeda Božićnjaka, priredbe ,Ljeto u Starom
gradu). Te aktivnosti mediji (novine, radio, TV) ne prate u onom obimu koliko bi to
realno bilo potrebno. Značajan dio grañana iz tog razloga nije dovoljno informiran o
aktivnostima i radu Vijeća mjesnog odbora kao i o problemima i dogañanjima na
području mjesnog odbora.
Izdavanjem biltena „Pod Voltun“ grañani će biti bolje informirani o radu i
aktivnostima Vijeća Mjesnog odbora kao i problemima i dogañajima na području
mjesnog odbora što se smatra veoma značajnim. Bilten omogućuje grañanima da se
upoznaju s pitanjima koje mogu inicirati putem MO, koje probleme, potrebe i ideje
mogu pokretati prema mjesnom odboru.
Vijeće planira izdati dva broja ili jedan dvobroj, format biltena A5 , 16 stranica 800
primjera po broju.
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Cilj programske aktivnosti
bolja informiranost grañana o radu i aktivnostima Mjesnog odbora.
10. Broj korisnika
•

Oko 800 kućanstava na području MO

Ukupno: cca 1500 ljudi
11. Broj sudionika u pripremi programa: 3
-

-

Tajnik MO
Urednik, Koraljko Pasarić
Član VMO Predrag Miletić
(moguće je uključivanje još volontera, što se u ovom trenutku ne zna,
ali je glasilo oduvijek otvoreno za priloge grañana)

12. Sudjelovanje :
•
•

•

volontera : 2 – priprema tekstova, fotografije, grafička obrada
ustanova, organizacija : ne planira se
poslovnog sektora: DES - tisak

13. Ostvarene donacije (nenovčane - koje nisu ušle u Proračun) i sponzorstva
u realizaciji programskih aktivnosti
-

Ne planiraju se

RADNI PLAN PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

AKTIVNOST

OSOBA ODGOVORNA ZA
PROVOðENJE AKTIVNOSTI

VRIJEME U KOJEM ĆE
BITI PROVEDNE
AKTIVNOSTI

dogovoriti dizajn biltena: veličina
A4 ili A5; veličina, font i oblik slova;
crno-bijeli ili u boji

Glavni urednik

ožujak 2013.

odabrati teme za izradu 13. broja
biltena

Glavni urednik

ožujak 2013.

Glavni urednik
Tajnik MO

ožujak 2013.

Glavni urednik

ožujak 2013.

Glavni urednik

ožujak 2013.

slaganje teksta i slika - grafičko
ureñenje

Glavni urednik

početak travnja 2013.

lektura

Glavni urednik

sredina travnja 2013.

dostava biltena Povjerenstvu za
biltene

tajnik VMO

sredina travnja 2013.

tisak 13. broja biltena i distribucija

DES, volonteri

krajem travnja 2013.

u skladu s temama pripremiti
tekstove i slike
objediniti teme i ispisati ih u
predviñenom formatu biltena
(veličina, font, stupci, i sl.)
usaglašavanje tema i njihovog
obima u dogovorenom prostoru
biltena
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odabrati teme za izradu 14. broja
biltena
objediniti teme i ispisati ih u
predviñenom formatu biltena
(veličina, font, stupci, i sl.)
usaglašavanje tema i njihovog
obima u dogovorenom prostoru
biltena
slaganje teksta i slika - grafičko
ureñenje

Glavni urednik
Glavni urednik

listopad 2013.
listopad 2013.

Glavni urednik

listopad 2013.

Glavni urednik

početak studenog 2013.

lektura

volonterski rad

sredina studenog 2013.

dostava biltena Povjerenstvu za
biltene

Tajnik VMO

sredina studenog 2013.

Predsjednik VMO
Juro Perković

12/2

13/2

14/2

15/2

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ
Vijeće mjesnog odbora

KLASA: 026-05/12-01/3
URBROJ: 2170/01-09-10-12-3
Rijeka, 26.listopada 2012.
GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Direkcija za mjesnu samoupravu

PREDMET: Prijedlog programa MO Školjić za 2013. godinu
iz oblasti zdravstva i socijalne skrbi
U 2013. godini, u okviru Dana Mjesnog odbora "Školjić" (krajem svibnja) VMO namjerava
organizirati jednu akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi u suradnji s Gradskom organizacijom
Crvenog križa, te molimo Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb da financira ovu aktivnost.

S poštovanjem,

Predsjednik VMO
Juro Perković
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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR
Vijeće mjesnog odbora

KLASA: 026-05/12-01/3
URBROJ: 2170/01-09-10-12-7
Rijeka, 26.listopada 2012.
GRAD RIJEKA
Direkcija za mjesnu samoupravu

IX. OBRAZAC ZA PRIJAVU PROGRAMA
MJESNOG ODBORA
ODJELU ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

PREDLAGATELJ PROGRAMA
NOSITELJ PROGRAMA

VIJEĆE MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ
Predsjednik VMO

4. PROGRAM – Božićnjak na Školjiću
VRIJEME ODRŽAVANJA/PERIOD

Studeni – prosinac 2013.

Opis programa
Opis programa
Mjesni odbor Školjić svake godine u prosincu želi svoje najmlañe žitelje razveseliti i uljepšati im
predblagdanske dane. Mališanima predškolske dobi od poklanja jednu predstavu primjerenu
njihovoj dobi, veselu i simpatičnu koja uključuje i njih same u izvoñenje predstave. Cijela
aktivnost odvijala bi se u prostoru centra Kalvarija jer u prostoru mjesnog odbora nije moguće
realizirati ovakav program.
Naravno u goste će se pozvati najdraži dječji gost – Djed Božićnjak koji će djeci podijeliti
bombone i imati poruku iznenañenja..
Predstava je za roditelje i djecu besplatna, a jedini „uvjet“ je da dijete donese crtež Djedu
Božićnjaku
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1. Cilj programske aktivnosti
• zajedničko druženje djece sa područja ovog mjesnog odbora i pojačavanje sretnog
doživljaja blagdana ne samo u porodici, dječjem vrtiću, već i u zajednici u kojoj žive.
• Integracija zajednice kroz sadržaje od općega interesa
14. Broj korisnika
• osoba korisnika (učesnika) programa: 50-tak djece i njihovih roditelja
Ukupno: oko 100

15. Broj sudionika u pripremi programa: 4
-

Deizi Štimac, članica VMO
Troje roditelja s područja MO

16. Sudjelovanje :
•
•
•

volontera : 3 (priprema slatkih poklon paketića s balonom)
ustanova, organizacija: KC „Kalvarija“ (dramska predstava)
poslovnog sektora: Baloni Firmus, Brodokomerc (slatkiši, sokovi, baloni)

17. Ostvarene donacije) i sponzorstva u realizaciji programskih aktivnosti
Baloni u vrijednosti 300,00 kn

RADNI PLAN PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

AKTIVNOST

sklapanje ugovora s kazališnom
grupom
izraditi plakate poziva za prijavu
djece – obavijest za roditelje

OSOBA ODGOVORNA ZA
PROVOðENJE AKTIVNOSTI
Juro Perković, predsjednik
VMO
tajnik MO
tajnik MO

VRIJEME U KOJEM
ĆE BITI PROVEDNE
AKTIVNOSTI
početak studenog

10. - 15.11.

polijepiti plakate

volonteri, članovi Vijeća, tajnik
MO

10.- 20.11.

Nabavka slatkiša, sokova i balona,
odnosno igračaka (opcionalno)

Tajnik MO

Do 10. prosinca

Izrada slatkih paketića

Deizi Štiac, članica VMO
volonteri

Do dva dana prije
predstave

Izvoñenje predstave, podjela
paketića i balona

Deizi Štimac
volonteri

Na dan predstave

izrada foto kolaža od dječjih crteža

Deizi Štimac, članica VMO
volonteri

Objava na web portalu o održanom
programu i foto kolažu

Deizi Štimac, članica VMO
odgajateljice DV "Kvarner"
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Prvi radni dan nakon
predstave
U tjednu nakon
predstave
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